
 

 

 

 

HARDLUX DIRECT 3v1 

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre 

dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. 

 
 
 

Typ výrobku HARDLUX DIRECT 3v1 je antikorózny náter na dekoráciu a ochranu kovových 
povrchov 

Sortiment Rôzne odtiene, podľa vzorkovnice Hardlux Direct 3v1 

Riedenie syntetické riedidlo 

Vlastnosti Vďaka antikoróznym vlastnostiam je možná aplikácia na skorodovaný povrch, 
oceľ, hliník a pevné pôvodné nátery zbavené voľných častíc korózie 

Schnutie na dotyk (manipuláciu): 4-6 hod. 

úplne: 24 hod. 

Vzhľad Lesklý alebo matný 

Obsah pevných látok 60 ± 4% (hmotnostne); 47±3% (objemovo), podľa odtieňa 

Obsah VOC VOC kategória a limitné hodnoty:  

A (i), 500g / L (2010); produkt obsahuje: max. 499g / L 

Viskozita 45 - 80s (DIN 4, 20oC) podľa HRN EN ISO 2431:2012 

Hustota 0,95 – 1,15 kg/l (podľa odtieňa) (HRN EN  ISO 2811-1:2016) 

Príprava podkladu Nanáša sa na suchý a obrúsený povrch, očistený od hrubých častíc hrdze. Hladké 
povrchy ako hliník je potrebné pre aplikáciou prebrúsiť, aby sa zabezpečila dobrá 
priľnavosť. V agresívnom prostredí sa odporúča použitie základného náteru 
HARDLUX DS. 

Aplikácia Náter sa nanáša štetcom / vlačekom / striekaním. 

Upozornenie! HARDLUX DIRECT 3v1 v odtieňoch zlatá, strieborná a medená 
môžu pri aplikácií vytvárať stopy po ťahoch štetcom alebo valčekom, preto je 
potrebné nanášanie len v jednom smere. 

Odporučený náterový 
systém 

Na pripravený podklad sa nanáša v 2-3 vrstvách 

Skladovanie Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného 
žiarenia, pri teplote 5 – 25oC 

Výdatnosť 10-12 m2 / L v jednom nátere pri hrúbke filmu 30-40 µm 
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Doba použitia 5 rokov od dátumu výroby, v uzavretom obale 

Potvrdenie 
o parametroch výrobku 

Vydáva sa pre každú výrobnú šaržu 

 


